
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37/17 
 

PROTOCOLO GERAL Nº  3125/17 
 
 
 
AS COMISSÕES 
  
(     ) CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
(     ) FINANÇAS E ORÇAMENTO 
(     ) OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
(     ) EDUC., CULTURA E ESPORTES 
(     ) SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 
(     ) ASSUNTOS METROPOLITANOS 
(     ) DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
(     ) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
(     ) DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
(     ) DEF.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(     ) FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
(     ) IDOSO, APOSENT.PENS. E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
(     ) DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
(     ) COMISSÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 
(     ) COMISSÃO MISTA 
  
________/________________________/________ 
  
__________________________________________ 

 
Dispõe sobre a realização de sessão solene 
alusiva à comemoração ao “300º Aniversário 
do Início da Evangelização no Município de 
São Bernardo do Campo, bem como ao 300º 
Aniversário do Encontro da Imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida no Rio 
Paraíba do Sul e ao 100º Aniversário das 
Aparições de Nossa Senhora em Fátima, 
Portugal”. 
 
 

 Faço saber que a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, em 
sessão realizada no dia ___ de _________ de 20__, aprovou e eu, PERY 
RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente, promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo comemorará, 

preferencialmente em outubro de 2017, o “300º Aniversário do Início da 
Evangelização no Município de São Bernardo do Campo, bem como o 300º 
Aniversário do Encontro da Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
no Rio Paraíba do Sul e o 100º Aniversário das Aparições de Nossa Senhora em 
Fátima, Portugal”. 

 
Parágrafo único. A comemoração ocorrerá em sessão solene, para a qual 

serão convidadas autoridades civis, militares e religiosas. 
 
Art. 2º. A Presidência designará Vereador para discorrer sobre o 

significado da homenagem, bem como editará portaria constituindo a comissão 
organizadora, que terá como atribuição, preparar a comemoração a que se refere 
o artigo 1º desta Resolução. 
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Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por 
conta das dotações próprias do orçamento vigente. 

 
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 31 de maio de 2017. 
 
 

JORGE ARAÚJO 
Vereador do PHS 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Apresentamos o presente projeto de resolução, com a finalidade de 
comemorar, em São Bernardo do Campo, o “300º Aniversário da 
Evangelização no Município de São Bernardo do Campo, o 300º Aniversário do 
Encontro da Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Rio 
Paraíba do Sul e o 100º Aniversário das Aparições de Nossa Senhora em 
Fátima, Portugal”. 

 
A propositura é de extrema relevância, tendo em vista tratar-se de 

momentos de grande importância, pois reúnem fatos centenários que marcam 
a evangelização no Município de São Bernardo do Campo e no Brasil como um 
todo. 

 
Em meados do ano de 1637, Miguel Aires Maldonado doou a monges 

beneditinos uma sesmaria, herdada do seu sogro Amador de Medeiros, que 
abrangia áreas na localidade. A ocupação pelos monges das terras doadas 
ocorreu somente no início do século XVIII, quando lá instalaram uma fazenda, 
cuja sede ficava entre o Ribeirão dos Meninos e o antigo caminho de mar, 
próximo ao local onde hoje se encontra a confluência das Avenidas Vergueiro e 
Kennedy.  

 
No ano de 1717, o Abade Frei Bartolomeu da Conceição ordenou a 

construção de uma capela dedicada a São Bernardo. A fazenda dos monges 
emprestou o nome à região, que passou a ser conhecida como bairro de São 
Bernardo. A construção da primitiva capela de São Bernardo marcou o início da 
evangelização no município de São Bernardo do Campo. 

 
Além da importante contribuição no âmbito religioso, a evangelização 

desenvolvida pelos Beneditinos contribuiu significativamente para o 
desenvolvimento da região. Com dedicação ao cultivo agrícola, os monges 
implantaram em São Bernardo do Campo sua principal vocação: o trabalho. 

 
Ao longo de 300 anos, por meio da dedicação de muitos homens, 

religiosos e leigos, e através de uma fé sólida e comprometimento com o   
trabalho e educação, a cidade cresceu e se desenvolveu no campo 
tecnológico, tornando-se para muito migrantes, uma terra de oportunidades.  

 
O ano de 1717 é também marcado por outro fato de grande relevância 

para o Povo Brasileiro, pois foi no mês de outubro que três pescadores foram 
para o rio Paraíba do Sul, com a difícil missão de conseguirem muitos peixes 
para a comitiva do governador, que em viagem passaria pela localidade. Por 
não ser tempo de pesca, Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves, 
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sentindo o peso de suas responsabilidades, fizeram uma oração pedindo a 
ajuda da Mãe de Deus. Depois de tentarem várias vezes sem sucesso, na 
altura do Porto Itaguaçu, já desistindo da pescaria, João Alves lançou a rede 
novamente. Não pegou nenhum peixe, mas apanhou a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição. Porém, faltando a cabeça. Emocionado, lançou de 
novo a rede e, desta vez, pegou a cabeça que se encaixou perfeitamente na 
pequena imagem. Só este fato já foi um grande milagre. Mas, após esse 
achado, eles apanharam tamanha quantidade de peixes que tiveram que 
retornar ao porto com medo de a canoa virar. Os pescadores chegaram a 
Guaratinguetá eufóricos e emocionados com o que presenciaram e toda a 
população entendeu o fato como intervenção divina. Assim ocorreu o primeiro 
de muitos milagres pela ação de Nossa Senhora Aparecida, que alcançou 
muitos devotos, vindo a se tornar a Padroeira do Brasil. 

 
Em 2017, celebramos também os 100 anos das aparições de Nossa 

Senhora na cidade de Fátima, em Portugal. Em 13 de maio de 1917, em um 
lugar conhecido como “Covas da Iria”, Nossa Senhora visitou três crianças 
pastorinhas que receberam mensagens de Maria e foram convidadas por ela a 
rezarem pela salvação das almas do mundo inteiro e em reparação dos ultrajes 
e sacrilégios com que o corpo de Cristo foi ofendido. Nossa Senhora deu a eles 
a visão do céu e também do inferno e os fez conscientizar-se da necessidade 
da oração e sacrifício. 

 
Os três fatos acima descritos interligam-se historicamente. A 

evangelização em São Bernardo do Campo iniciou-se, em 1717, com a 
construção da capela, que recebeu o nome de São Bernardo de Claraval, no 
mesmo ano que se deu o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no 
Rio Paraíba do Sul. Os incontáveis milagres que se sucederam, levaram a 
população a uma grande devoção por Nossa Senhora. Duzentos anos depois, 
aconteceram as aparições de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em 
Portugal, país que tem a sua independência diretamente ligada ao legado de 
São Bernardo de Claraval, pois estudos recentes dão como certo que São 
Bernardo esteja associado à independência de Portugal. Foi por sua mediação 
que o Papa enviou um legado à Península Ibérica que reconheceu, senão a 
independência nacional, pelo menos o título de Duque a Afonso Henriques e a 
submissão do novo país à Santa Sé. 

 
Pela relevância histórica e pela grande contribuição na evangelização e no 

desenvolvimento da fé Católica no Município, no Brasil e no mundo, se faz 
necessária a sessão solene em homenagem  aos fatos acima descritos. 

 
Desta forma, aguardamos o beneplácito do E. Plenário na aprovação da 

propositura em tela. 
 


